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سایه روشن پدیده جهانی شدن
این روزها اکثر کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده 
اند  که  اگر می خواهند  فرهنگ، اقتصاد و شرایط 
اجتماعی  کشورشان  در  پدیده جهانی شدن آسیب 
نبیند و حتی بتوانند از موقعیت های ایجاد شده به 
واسطه جهانی شدن استفاده کنند راهی ندارند جز 
اینکه زیر ساخت های الزم را از هر لحاظ چه اقتصادی 
و چه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنند و دریافته اند که 
باید زمان و هزینه های بسیاری را هم صرف کنند و 
به استراتژی های  مشخص و مطلوب در جهت این 

مهم برسند .
یکپارچگی  و  متقابل  کنش  شدن فرایند  جهانی 
است ،  در سراسرجهان  دولت ها  و  مردم، شرکت ها 
فناوری ارتباطات  پیشرفت  علت  به  شدن  جهانی 
متقابل  کنش  افزایش  کرد،  رشد  نقل  و  حمل  و 
جهانی، رشد تجارت، ایده ها و فرهنگ بین المللی را 
به همراه دارد. جهانی شدن در درجه اول یک فرایند 
اقتصادی به صورت کنش متقابل اقتصادی است که 
با جنبه های فرهنگی و اجتماعی همراه است. با این 
وجود، درگیری و دیپلماسی همواره بخشی از تاریخ 
جهانی شدن )به ویژه جهانی شدن مدرن( بوده است.
جهانی شدن همانطور که می تواند در عرصه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موقعیت ساز باشد و به 
عنوان یک عنصر مطلوب در جهت پیشرفت کشورها 
شناخته شود همانطور هم می تواند اگر برای مواجه با 
آن استراتژی صحیحی وجود نداشته باشد خطرناک و 
نابودکننده باشد به خصوص درمورد فرهنگ، چراکه 
اگر طرح و برنامه مشخصی برای  مواجه با آن  نباشد  
مرز  به  را  جامعه  یک  فرهنگ  و  ارزش ها  می تواند 

نابودی برساند .

آرین احمدی سرمقاله

در  چهارشنبه  روز  اروپا  پارلمان  نمایندگان 
برای  پیشنهادی  متمم  به  خطرناک،  بدعتی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  شناسایی 
اروپا  اتحادیه  تروریستی  گروه های  درفهرست 

رای مثبت دادند.
به گزارش ایرنا، در این رای گیری ۵۹۸ نماینده 
به این طرح رای موافق، ۹ نماینده رای مخالف 
افزودن  دادند. بحث  رای ممتنع  نماینده  و ۳۱ 
نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی توسط 
اخیر  هفته های  در  اروپایی  کشورهای  مقامات 
مطرح شده اما گفته می شود که در این زمینه 

پیچیدگی های حقوقی وجود دارد.
اروپا  کمیسیون  رئیس  درالین  فون  اورسوال 
امور  در  مداخله جویانه  اظهاراتی  در  دیروز 

داخلی ایران ادعا کرد که از شناسایی سپاه به 
عنوان نهاد تروریستی حمایت می کند.

این درحالیست که اجرای این طرح خصمانه 
مستلزم تصویب شورای اروپا است و در موارد 
خارجی،  سیاست  موضوعات  ازجمله  حساس 
اعضا  تمام  اجماع  اساس  بر  اروپا  شورای 

تصمیم گیری می کند.
به  نسبت  پیشتر  ایران  اسالمی  جمهوری 
پاسداران  سپاه  علیه  اروپا  ایرانی  ضد  تحرکات 
رسمی  نظامی  نهاد  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
کشورمان هشدار داده بود. مقامات کشورمان 
نظامی  نهاد  یک  پاسداران  سپاه  اینکه  بیان  با 
رسمی کشور بشمار می رود هشدار داده اند که 

تحریم آن اقدامی غیرقانونی خواهد بود.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ناصرکنعانی 
کشورمان در این باره گفته است که اظهارنظر 
برای  تصمیم  با  ارتباط  »در  اروپایی  مقام های 
و  غیرسازنده  اقدامات  ادامه  در  سپاه،  تحریم 
غیرمسئوالنه این کشور است که ناشی از ادامه 
ملت  و  دولت  با  ارتباط  در  این ها  غلط  رویکرد 

ایران است.«
انقالب  پاسداران  سپاه  کرد:  تاکید  کنعانی 
اسالمی  جمهوری  رسمی  نظامی  نهاد  اسالمی 
در  که  دولت هایی  امیدواریم  و  است  ایران 
اقدامات  نتیجه  به  دارند،  اقدامی  زمینه  این 
طور  به  و  کنند  توجه  خودشان  غیرسازنده 
خاص منافع دوجانبه خودشان را قربانی مصالح 

سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنند.

بدعت خطرناک پارلمان اروپا علیه نهاد رسمی نظامی ایران

اقدام خصمانه علیه ایران

نایب رئیس فراکسیون انقالب بیان کرد
پیش بینی ۲۰ درصدی افزایش حقوق ها و رشد ۲۶ درصدی مالیات آن در بودجه ۱۴۰۲

خبر

علی الریجانی در دیدار اینترنتی با دانشجویان:
اتفاقات اخیر در ایران بزرگنمایی شد

چهره  به  اخیر  حوادث  در  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
حقیقت، خاکپاشی صورت گرفت و رسانه ها آن را بزرگ کردند.

به گزارش ایسنا، علی الریجانی روز ۲۸ دی در دیدار اینترنتی با دانشجویان 
خارج از کشور دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که »در کشور ما انسان های 
جهاندیده مثل بسیاری از نخبگان کم نیستند اما مهم این است که چقدر به کار 
گرفته شوند«، اظهار کرد: در این مدت خاکپاشی به صورت انقالب کم نبوده و 
فضای مجازی و رسانه ها وضعیت را طوری منعکس می کنند که انگار فضا در 

ایران ایستاست.
وی اضافه کرد: البته نواقصی هم داریم ولی این خاکپاشی جدی است که در 
حوادث اخیر هم وجود داشت و آن را بزرگ کردند. بودریار )فیلسوف( می گوید 
در دنیای امروز حقیقت جابجا شده و منطبق با واقعیت بیرونی نیست بلکه آن 

چیزی است که رسانه ها روایت می کنند.
وی تاکید کرد: ما باید نسبت به کسب دانش حریص باشیم و در این زمینه 
با انگیزه کار کنیم. دانشگاه ها هم باید در جذب متفکرین با حداکثر توان حرکت 
کنند که البته در این زمینه یک مقدار سخت گیری صورت می گیرد در حالی که 

در جذب اساتید و نخبگان نباید امساک کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد 
اقتصادی خود گفت: در بحث اقتصادی، دیپلماسی ما باید یک چرخش قوی 
داشته باشد و اراده ها را برای سرمایه گذاری بیشتر کند. از طرفی اولویت رشد 
اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی باشد که البته عدالت اجتماعی باید 

درست تعریف شود.
الریجانی در واکنش به دانشجویی که به نبود برنامه در کشور انتقاد داشت، 
بیان کرد: شیوه من این است که با مسائل و مشکالت مثبت برخورد کنیم و باید 
به دنبال عالج درد باشیم. به طور مثال شما گفتید طرح آمایش وجود ندارد در 

حالی که طرح آمایش تصویب شده است. البته به خوب و بد آن کاری ندارم 
و شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود ولی به هر حال این طرح 

وجود دارد.
این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین عنوان کرد: شما می گویید 
فرهنگ کو؟ من دغدغه شما را می پسندم. ما در زمینه فرهنگی عالمانی مثل 
شهید مطهری و عالمه طباطبایی داریم که باید آن ها را دنبال کنیم. ما خودمان 
باید عناصر فرهنگی باشیم و دغدغه داشته باشیم اما آیا به این اساتید رجوع 

کرده ایم؟ آیا در موضوع فرهنگ پرسش داشته ایم و دنبال پاسخ رفته ایم؟
الریجانی در پایان درباره بروکراسی کشور اظهار کرد: بروکراسی کشور ما بیمار 

است و این از مشکالتی است که باید حل شود.

نایب رئیس فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی گفت: میزان 
مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در الیحه بودجه به میزان ۲۶ 
درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد 
و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون 

بودجه سال جاری رشد داشته است.
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  پیرهادی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
بگیران  حقوق  و  کارمندان  خرید  قدرت  بر  ها  مالیات  افزایش  اثرات 
محورهای  و  اهداف  از  یکی  محوری  عدالت  کرد:  بیان  آتی،  سال  در 
قوانین  در  نیز  این  از  پیش  است،    ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  اصلی 
بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، 
تامین اجتماعی در  یارانه ها، گسترش  شامل هدفمندسازی پرداخت 
قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت 

اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.
افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۲

اینکه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،  بیان  با  ادامه  وی در 
مبارزه  و  اجتماعی  عدالت  ارتقای  برای  اثرگذار  و  مهم  گام  دو  دولت 
برابری  چهار  افزایش  کرد:  اظهار  است،   داده  قرار  نظر  مد  را  فقر  با 
یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش 

رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی.
کرد: جدا  تصریح  اسالمی،  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده 
از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند 
نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه  همزمان با افزایش یارانه نقدی و 
معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از 
۱۴۰۱ کل  بودجه سال  قانون  یافته است. در  منابع تبصره ۱۴ کاهش 
اجرای  برای  بهزیستی  سازمان  و  امداد  کمیته  نهاد  دو  سهم  کشور، 
به  مستمری  پرداخت  مطلق،  فقر  کاهش  خود  حمایتی  برنامه های 
هزار   ۴۷ بر  بالغ  یارانه ها،  هدفمندی  از  حاصل  منابع  از  مددجویان 
میلیارد تومان بوده اما این رقم در الیحه بودجه سال  آتی با کاهش ۵ 

درصدی به  ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۴۶ درصد مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی افزایش یافته 

است
وی در ادامه تاکید کرد: دوم اینکه اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی 
در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار 
میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار 

میلیارد تومان در الیحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم اینکه در 
افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در الیحه به  حالی که 
میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان 
بخش عمومی در الیحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان 
حقوق  بر  مالیات  مجموع  و  درصد   ۶۷ میزان  به  خصوصی  بخش 
کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد 

داشته است.
نایب رئیس فراکسیون انقالب مجلس در ادامه تصریح کرد: از سوی 
دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کاالها و خدمات به 
میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم 
مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان 
است رشد ۵۶ درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی 
از افزایش  ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و 
افزایش ۵۹ درصدی  درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است. 
عنوان  با  الیحه  در  جدید  درآمدی  ردیف  یک  تعریف  دیگر  سوی  از 
درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد 

۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
قدرت خرید گروه های حقوق بگیر در سال آتی کاهش می یابد

بخش   ،۱۴۰۲ سال  در  که  است  آن  تغییرات  این  معنی  افزود:  وی 
بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم 
از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص 
دولت  اقدام  اگرچه  می یابد.  کاهش  بگیر  حقوق  مختلف  گروه های 
چتر  گسترش  مجریه  قوه  در  بودجه نویس  دست اندرکاران  دغدغه  و 
حمایتی بر سر قشر ضعیف  و کم درآمد بوده است اما  این اعداد و 
بیمه  و پوشش  نقدی  یارانه های  افزایش  اثرات  از  ارقام عمال بخشی 

پایه را خنثی می کند.
این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر روی 
دولت  برنامه  و  معیشتی  و  نقدی  یارانه های  اعتبارات  افزایش  اگرچه 
برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در الیحه بودجه 
لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی 
و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه 
سالمت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم 
برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت  ندارد و خود به سدی در 

اجتماعی بدل می شود.

در کل کشور به اتحاد کلمه و در کل کشور به اتحاد کلمه و 
همدلیهمدلی نیاز داریم نیاز داریم

رهبر انقالب در دیدار تعدادی از مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی:رهبر انقالب در دیدار تعدادی از مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی:

پنجشنبه 29 دی 1401
26 جمادی الثانی 1444 
19 ژانویه 2023
سال هجدهم
شماره 5291
8 صفحه
5000 تومان
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بدعت خطرناک پارلمان اروپا علیه نهاد رسمی نظامی ایران

 ایران و اروپا؛ گام به گام تا تشدید تنش ها
گروه بین الملل - اکنون مدتی است که تنش ها میان ایران و اروپا باال گرفته و دو طرف در طول 
ماه های اخیر بر سر برخی از مسائل به سرعت به سمت واگرایی حرکت می کند. در واقع به بن بست 
رسیدن فرایند مذاکرات هسته ای، وقوع ناآرامی ها در ایران تا اعدام علیرضا اکبری و حاال احتمال 
تروریستی اعالم شدن سپاه از سوی اتحادیه اروپا از جمله مهترین عواملی است که امروز باعث 

تشدید فزاینده و بی سابقه تنش های میان تهران و بروکسل شده است.
در این میان روز گذشته چارلز میشل، رئیس شورای اروپا اعالم کرد که این شورا قصد دارد 
اقدامات تحریمی علیه ایران را افزایش دهد. از سوی دیگر  دیدیه ریندرز، کمیسیونر عدالت و 
برابری اتحادیه اروپا نیز روز گذشته گفت که  ایران در نشست بعدی شورای روابط خارجی اتحادیه 
اروپا باز هم در دستور کار خواهد بود و من به شما اطمینان می دهم که تمامی گزینه ها برای پاسخ 
اتحادیه اروپا به رخدادهای ایران روی میز است.  در حالی گفته می شود که احتمال دارد امروز 
اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد، همزمان با صحبت های برخی 
از مقامات اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئل سیاست خارجی این اتحادیه درباره موضوع توافق 
هسته ای گفت: ما پنج اقدام محدودیت زا در قبال ایران انجام داده ایم که سه مورد از آن ها بر اساس 

نقض حقوق بشر و دو مورد بر اساس عرضه پهپادها به روسیه انجام شد.
بورل در سخنان پایانی اش در جلسه پارلمان اروپا با اشاره به مذاکرات احیای توافق هسته ای که به 
دلیل برخی مسائل حل نشده با وقفه ای چند ماه روبه رو شده است، گفت: اما من فکر می کنم با این 

وجود،  ما باید کانال های ارتباطی را با ایران باز نگه داریم. 

ونیک  چراغ کاالبرگ الکتر
وشن شد ر

ادامه اصالح ساختار و 
افزایش شفافیت بودجه

 بیش از 98 درصد
 بازداشتی ها آزاد شده اند

 امکان خرید ۱۰ کاالی اساسی
با اعتبار یارانه، یک ماه زودتر

 بودجه ۱4۰2 برنامه
محور است

 سخنگوی قوه قضائیه
اعالم کرد

 صفحه  2

ــداركات  ــامانه ت ــق س ــل را از طري ــر دارد مناقصــه ذي ــرز در نظ ــتان الب ــازي اس اداره كل راه و شهرس
الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد. لــذا بــا توجــه بــه اينكــه كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه اعــم از دريافــت اســناد مناقصــه 
ــه  ــت )ســتاد( ب ــداركات الكترونيكــي دول ــق درگاه ســامانه ت ــاكات از طري ــران و بازگشــايي پ ــه پيشــنهاد مناقصه گ ــا ارائ ت
آدرس www.setadiran.ir  صــورت خواهــد پذيرفــت، الزم اســت كليــه مناقصه گــران واجــد صالحيــت در صــورت عــدم 
عضويــت قبلــي، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه 

محقــق ســازند. تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاريــخ 1401/10/29 مي باشــد.

رتبه مورد نيازمبلغ برآورد )ريال(شماره فراخوان شرح پروژهرديف

4 و باالتر راه و ترابری2001003559000019589،212،070،982آماده سازی اراضی 60 هکتاری ماهدشت1

ــورخ 1401/10/29  ــح روز  پنجشــنبه م ــايت: از ســاعت 08/00 صب ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــي درياف ــت زمان مهل
ــورخ 1401/11/02 ــنبه م ــاعت 10/00 روز  يكش ــت س لغاي

مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت 10/30 روز يكشنبه مورخ 1401/11/16
زمان بازگشايي پاكات: ساعت 11/00 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/11/16

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و 
ارائــه پــاكات ))الــف((:

ــازي  ــي- اداره كل راه و شهرس ــوم غرب ــتاخيز(- خ س ــوري اسالمي)رس ــت(-بلوار جمه ــهر )گوهردش آدرس: كرج-رجايي ش
اســتان البــرز - كــد پســتي: 3148715634 تلفــن: 35830000-026 اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد: 1456  
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فراخوان تجدید مناقصه عمومي 
یك مرحله اي با ارزیابی كیفی 

نوبت اول
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